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Evaluarea activităţii la Jandarmeria Cluj

Miercuri, 25 ianuarie a.c., la Cluj Arena a avut loc evaluarea activităţii
Jandarmeriei Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, respectiv Gruparea de Jandarmi
Mobilă Cluj-Napoca.
La acest eveniment, pe lângă comenzile celor două unităţi, au participat Prefectul
judeţului Cluj - Prof.univ.dr.ing.Gheorghe Vuşcan, Împuternicit inspector şef al Inspectoratului
de Poliţie al judeţului Cluj – comisar şef de poliţie Ciprian Miron, Inspectorul şef al
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Cluj - colonel Ion Moldovan și
Directorul Poliţiei Locale Cluj-Napoca - Marcel Bonţidean.
Cu această ocazie au fost prezentate cele mai importante rezultate obţinute în anul
2016 de efectivele celor două unităţi de jandarmi clujene care au constatat, pe parcursul anului
trecut, peste 531 de infracţiuni şi au aplicat peste 6200 de sancţiuni contravenţionale, în
valoare de 1188449 lei.
Totodată au fost prezentate misiunile executate de jandarmi pe parcursul anului
precedent. Astfel, au fost executate 2584 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări
de protest, la manifestări cultural artistice, sportive, promoţionale precum şi la manifestări
religioase, 7144 misiuni de menţinere a ordinii publice şi 1111 acţiuni executate în
cooperare cu alte instituţii (Poliţia, Parchetul, organele silvice, organele piscicole, executorii
judecătoreşti, I.T.M. Cluj, DIICOT, RENEL, DNA, DGA).
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Totodată, efectivele de jandarmi din judeţul Cluj au executat peste 1780 de mandate
de aducere.
Dintre misiunile mai importante executate de Jandarmeria Cluj amintim:
- misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestării publice organizate de
către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj sub egida ,,Aniversarea Unirii Principatelor
Române”;
- misiunile de asigurare a ordinii publice cu prilejul manifestărilor comemorative
dedicate ,,Revoluţiei Maghiare de la 1848”;
-

misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia festivalelor de muzică ,,Electric

Castle” , respectiv “ Untold”;
- asigurarea măsurilor de ordine publică cu prilejul partidelor de tenis din cadrul FED
CUP, precum şi pe parcursul Campionatului Național de Gimnastică;

- asigurarea măsurilor de ordine publică la examenele naţionale de bacalaureat sesiunile
iunie – iulie respectiv august - septembrie, Evaluarea Naţională, Examenul de titularizare şi
definitivare în învăţământ şi Examenul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învăţământ
- asigurarea măsurilor de ordine publică, pe timpul manifestărilor de protest;
- misiunea de asigurare a ordinii publice cu prilejul Hramului Mănăstirii Nicula din
judeţul Cluj, în perioada 13.08-15.08.2016;
- misiunile de asigurare a ordinii publice pe parcursul desfăşurării ,, Zilelor municipiului
Cluj-Napoca”;

Misiunile de menţinere a ordinii publice cu caracter permanent au fost executate de către
efectivele care încadrează cele 3 posturi de jandarmi montane (Gilău, Muntele Băişorii şi
Călăţele - Fântânele), în zona Staţiunilor Muntele Băişorii, Beliş-Fântănele pe traseele
turistice adiacente staţiunilor, pe Valea Someşului Cald şi Rece precum şi a comunelor Beliş,
Călăţele, Râşca, Mărişel, Mănăstireni, Mărgău, Gilău, Floreşti, Măguri Răcătău, Iara,
Băişoara, Valea Ierii.
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